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‘Geloof begint in het gezin’
In mei vindt voor de twintigste
keer het katholieke gezinsweek-

elkaar weer terug te zien en om gezinnen tegen te komen die op dezelfde
manier in het geloof staan.”

end plaats. “Je moet jezelf als
kinderen, kinderen van God te
maken.”
Mariska Orbán
Nog even en het is groot feest. Op 19,
20 en 21 mei vindt voor de twintigste
keer het katholiek gezinsweekend
plaats. Een feestelijke mijlpaal. In het
Utrechtse Bunnik zitten medeoprichters Peter Groot en Jos Wilmink aan een
hoge koffietafel. Het is maandagochtend en voordat ze naar hun werk gaan,
vertellen ze over het jubileum. “We
hebben kinderen gekregen met een opdracht: om er kinderen van God van te
maken. We proberen hier zo goed mogelijk in te slagen, maar dan moet je jezelf ook voeden om dat te kunnen”, begint Peter Groot, vader van zes
kinderen tussen de 17 en 26 jaar.
‘Stimuleren in het geloof’
Het begon eigenlijk met een groep katholieke vrienden die samen in de
Werkgroep Katholieke Jongeren zaten.
Het waren toen jonge mensen die meer
van het geloof wilden weten en elkaar
daarin stimuleerden. Met de WKJ zetten ze onder andere een jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke jongeren
op.
Groot: “Maar onze tijd als jongere zat
erop. We hadden zelf kinderen gekregen en hadden een gezin. Maar de behoefte om elkaar te ontmoeten en te stimuleren in het geloof, bleef.” Dat was
de drijfveer om voor katholieke gezinnen een jaarlijks terugkerende ontmoeting te organiseren. “En dat deden we.
We regelden een pastoor die ons begeleidde, wat speelgoed voor de kinderen
en wat kinderbegeleiders.”
Tijdens het allereerste katholieke gezinsweekend kwamen zeven gezinnen
bij elkaar in de norbertijnenabdij van
Postel, net over de grens in de Belgische
gemeente Mol. “Dat beviel”, vertelt Peter Groot. “We vonden het erg leuk om

Opladen
Uiteindelijk groeit het uit tot een evenement waarbij 33 gezinnen, zo’n tweehonderd mensen, samenkomen. Het
blijkt voor hen een complete beleving
te zijn, een jaarlijks feest van herkenning, inspiratie, geestelijke voeding en
ontmoeting. Even jezelf helemaal opladen in een weekend met mooie, inhoudelijk sterke lezingen. Maar ook andere gezinnen ontmoeten en spreken.
Zien hoe zij een katholiek leven leiden
in de voornamelijk seculiere samenleving. En de rust en ruimte hebben om
alles op je in te laten werken. Voor ouders is dat af en toe broodnodig. Vorig
jaar verwoordde een vader van vier
kinderen dat erg pakkend. Tijdens de
afsluiting van het weekend in Helvoirt
verzuchtte hij: “Het was zo’n warm
bad. Eindelijk eens allemaal katholieke
gezinnen om ons heen. Eventjes was de

Groot. Daarbij krijgen kinderen en jongeren tijdens het weekend inhoudelijk
goede vorming. Groot: “Onder andere door de broeders van St.-Jan die echt
een goede uitleg geven. Kleinere kinderen gaan een kaarsje aansteken bij
de Mariagrot en krijgen vorming van
de Blauwe Zusters. Soms zijn er ook
heftige discussies onder de jongeren.
Over wat wel en niet kan voor het huwelijk bijvoorbeeld. Dat moet kunnen.
De broeders van St.-Jan zorgen ervoor
dat deze discussies niet uit de hand lopen.”
Voor veel katholieke gezinnen is het gezinsweekend even de accu opladen.
Groot: “Zo’n weekend helpt ons weer
op weg richting Christus die het licht is
van de wereld. En voor kinderen is zo’n
weekend zo vreselijk mooi. Hiervan
profiteren, dat gun je iedereen.”

Inhoudelijke vorming
Er zijn zelfs gezinnen die blijven komen, juist omdat hun kinderen per se
naar het katholieke gezinsweekend toe
willen. “Het is voor kinderen en jongeren goed om leeftijdgenoten te ontmoeten omtrent het geloof”, ziet Peter

Rechts: het katholiek gezinsweekend is voor ouders
een kans om zich weer helemaal op te laden.
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ouder voeden om van je

wereld een beetje perfect. Nu moeten
we terug naar de kille, kouwe buitenwereld. Die overgang valt wel wat
zwaar.”
Zo ervaart Jos Wilmink, vader van vier
kinderen, dat ook. “Het is alsof we een
pelgrimage maken”, legt hij uit. “We
krijgen niet een lezing van twee uur en
gaan weer naar huis toe, maar het is
een heel weekend weg waarin we elkaar ontmoeten, ons inhoudelijk verdiepen, de tijd hebben om alles in overweging te nemen en we samen de dag
afsluiten. We zijn echt even weg uit de
samenleving en doen als het ware een
bedevaart samen; een trektocht samen
met andere gezinnen. Ook de kinderen
ervaren het zo.”

"Het is voor kinderen goed om leeftijdgenoten te ontmoeten omtrent het geloof."

Agenda

kinderen t/m 10 jaar gratis).
Info: www.denieuwebavobloeit.nl

Bavo bloeit
Haarlem, za 22 t/m zo 23 apr
Derde editie van ‘De Nieuwe Bavo
Bloeit’ in de kathedraal van Haarlem
(Leidsevaart 146). De kerk is getooid
met bloemen onder het motto ‘Getooid
als een Bruid’. Zaterdagavond 20.00 uur
concert door het kathedrale koor van
Chichester. Verder ook rondleidingen,
tentoonstellingen van onder meer
bruidsmode en kunstwerken.Entree €
7,- (kinderen ouder dan 10 jaar € 2,50,

Feest Goddelijke Barmhartigheid
Renkum, zo 23 apr
Feest van de Goddelijke barmhartigheid in de parochiekerk (Dorpsstraat
1). Aanvang om 15.00 uur met Heilig
Uur met teksten van o.a. zr. Faustina.
Daarna lezing, rozenkransgebed, toewijding, heilige Mis en gelegenheid tot
ontmoeting. Tijdens het programma is
er tevens biechtgelegenheid.
Info:
vriendenclubbarmhartigejezus@gmail.com

Feest Zondag van Barmhartigheid
Den Bosch, zo 23 apr
Na de H. Mis van 11.45 uur in de SintJanskathedraal (Torenstraat 16) is er in
het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4)
het feest van de Zondag van Barmhartigheid. Met o.a. biechtgelegenheid,
aanbidding en verkoop van boeken,
dvd’s, cd’s en religieuze artikelen.
Info: (073) 613 20 00, sint-janscentrum.nl
Herdenking Martelaren van Gorcum
Brielle, za 29 apr
H. Mis gecelebreerd door mgr. Van den
Hende bij gelegenheid van de herden-

Nieuwe gezinnen
Volgens Wilmink is het nu gemakkelijker dan twintig jaar geleden om een
priester die recht in de leer staat te
vinden om het weekend te begeleiden.
“We zijn katholiek zoals katholiek zou moeten zijn. We
zoeken daarom altijd een
spreker die er niet omheen
draait. Die bijvoorbeeld
openlijk zegt dat het wél belangrijk is om te biechten.
Maar die niet alleen zegt dat
wij katholieken moeten biechten, maar vooral uitlegt wat
biechten precies met je doet en
waarom het boetesacrament zo
belangrijk is.”
Steeds vaker zien jonge priesters
van die waarheid ook het belang
in. En zij dragen hun katholieke
kennis over aan de katholieke gezinnen. Dit jaar gaat Peter Groot voor
z
de twintigste keer mee. Ieder jaar kod
men er nieuwe gezinnen bij. “We gunm
nen het echt alle katholieke gezinnen.
n
We hopen en bidden iedere keer voor
W
nieuwe gezinnen en nieuwe donateurs.
n
Helaas vergeten bisschoppen vaak echt
H
tte investeren in gezinnen. Wij zijn er
wel echt voor gezinnen, omdat het gew
lloof begint in het gezin.” +
IInfo: www.katholiekegezinnen.nl

king van 150 jaar heiligverklaring van
de Martelaren van Gorcum. Locatie:
Bedevaartskerk HH. Martelaren van
Gorcum (Rik 5). Mgr. Woorts is als referent voor bedevaarten concelebrant
tijdens de H. Mis. Aanvang: 11.00 uur.
Aansluitend lunch en ontmoeting.
Info: www.martelarenvangorcum.nl,
www.bisdomrotterdam.nl
Retraite,
Postel (B), ma 1 t/m vr 5 mei
Retraite in de abdij van Postel (Abdijlaan 16) met als thema ‘Wie zijn mijn
broeders en mijn zusters?’. O.l.v. pr.

